Ålbæk Strandparks Venner
______________________________
Bestyrelsesmøde den 10. januar 2018 kl. 9:00 på Limfjords Camping.
Deltagere: Hans Hovgaard, Asger Rasmussen, Birthe Svenningsen, Karsten Sørensen, Ejvind
Sørensen samt Krista Kathrine Bernth og Kent Alex Larsen fra Skive Kommune (pkt. 1-4).
Referat fra mødet:
1. Opfølgning på året (møder mv.).
Punktet indeholdt en kort resume af det der allerede er nævnt i tidligere referater, og tjente som
orientering for Krista Kathrine Bernth (KKB) og Kent Alex Larsen.
2. Status på ansøgning til Kystdirektoratet.
Vi havde en længere debat om at den ”manglende tiltrædelse” ikke skulle udmønte sig i et direkte
afslag, som taktisk kan være meget uheldig at have stående. Det blev samtidig besluttet at
bestyrelsen sender en kopi af ansøgningen til Kystdirektoratet (med bilag) til KKB der muligvis
kan komme med gode forslag til hvordan projektet eventuel kan udformes/ beskrives anderledes.
Som en konsekvens af den ”manglende tiltrædelse” fra Kystdirektoratet, er det besluttet at vi også
arbejder videre med den mulighed, at der kan udarbejdes en lokalplan for området. Det er i så fald
noget vi skal have overbevist Skive Kommune om, men med besøgshistorikken til Ålbæk Strand
in mente, så kan vi håbe på en positiv indstilling fra Skive Kommune.
3.Nyt Projektoplæg vedr. Ålbæk Strandpark.
Sammenstillingen af ideoplæggene fra Stedet Tæller blev gennemgået, og det oplæg som blev
fremlagt skønnede KKB var tilstrækkelig som en ”begyndelse” til udarbejdelsen af en eventuel
lokalplan for Ålbæk Strand. Vi vil så være opmærksomme på hvad der senere måtte kræves af
materiale.
4. Vandretur til standen (husk relevant fodtøj).
Turen til stranden var udbytterig (på trods af lidt småregn). Vi fik nemlig gennemgået påtrængende
opgaver, og talt om muligheder for vores dejlige strand.
Det blev samtidigt tydeliggjort at vi skal have hjælp fra Skive Kommune for at kunne løfte
opgaven med en renere, og mere brugervenlig strand samt øvrig forskønnelse af området, og det
håber vi at finde politisk opbakning til – naturligvis i et samarbejde.
5. Generalforsamling 2018.
Oplæg til indkaldelse blev fremlagt, og vi besluttede at de kandidater der er på valg nævnes (ikke
hele bestyrelsen) – ligeledes om de modtager genvalg.
6. Regnskab for 2017.
Forslag til Årsregnskab 2017, visende et årsresultat på kr. 3.063,63 blev gennemgået, og indstilles
til revisionen og generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
Intet til dette punkt (er behandlet i ovennævnte).
Ejvind Sørensen 2018-04-04.

